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Usuwanie grzybicy paznokci 
w terapii „Zimnym Laserem”

Zimny laser Lunula oferuje bezbolesną i bezpieczną terapię paznokci objętych grzybicą.
BY JOLYNN TUMOLO

Z
Dr. Sullivan

imny laser, który  usuwa grzybicę paznokci u stóp                     
w toku kilku krótkich zabiegów, bez wytwarzania  
wysokiej temperatury powodowania bólu czy skutków 
ubocznych? Gdy podiatra, 
mgr Robert Sullivan, dyrektor

kliniczny irlandzkiej Midleton Foot Clinic, 
spotkał się z wystawianym na konferencji 
branżowej w Europie laserem do zwalczania 
grzybicy paznokci proponowanym przez Ercho-
nia Corp. parę lat temu, miał pewne wątpliwości, 
i nie wahał się oraz podzielił się swoimi spostrze-
żeniami.  „Firma prezentowała swój laser, który 
powstał w oparciu o niewielkie studium. 
W owym czasie myślałem, że próba badawcza była za mała, i że 
niczego nie udowodnili, więc rzuciłem im rękawicę,” jak wspomina 
Sullivan. „Powiedzieli mi, że ich lasery faktycznie działają, i że będą 
tego faktu bronić. Po długiej rozmowie i wielu zadanych mi 
pytaniach, zostałem zaproszony do przeprowadzenia badań. Byłem 
bardzo sceptyczny.”
 Sullivan przyjął ofertę. W ciągu 18 miesięcy osobiście 
dokumentował wyniki stosowania lasera niskoenergetycznego,                   
w odniesieniu do 800 palców u stóp, które dotknęła grzybica paznok-
ci.  Urządzenie wykazało imponującą skuteczność rzędu 89%.
 Część danych z próby Sullivana, co może być uznane za 
ironię losu, została wykorzystana we wniosku Erchonii jaki złożono     
w Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (Food and Drug 
Administration, FDA), w celu uzyskania zezwolenia na sprzedaż 
urządzenia w Stanach Zjednoczonych, jako urządzenia użytecznego                  
w procesie terapii grzybicy paznokci.

W czerwcu 2016 laser Lunula stał się pierwszym na świecie zimnym 
laserem, którego sprzedaż FDA zaaprobowała w zakresie terapii 
grzybicy. Sullivan, który swoje poglądy zdążył już zmienić, zaskoczo-
ny nie był, bowiem laser Lunula był już wtedy istotnym elementem 
oferty jego kliniki.
„Korzystałem z tego urządzenia w praktyce przez ostatnie 6 lat - 
mówi – i wyleczyłem z jego pomocą ponad 2000 pacjentów. ”

New Concept i Badania
„New Concept” to forum prezentacji (1) 
nowych technologii i produktów, które były 
tematem badań klinicznych (2) oraz nowych 
badań, w których jednak udział brały 

produkty już istniejące.
 Czytelnik powinien być świadomy, że Podia-
try Management nie wymienia bezpośrednio 
żadnych konkretnych technologii, koncepcji, 
czy produktów, na temat których toczy się 

dyskusja.

Pierwszy Zimny Laser do terapii grzybicy paznokci  
Przenośne urządzenie, zaprojektowane do stosowania w ośrodkach 
terapeutycznych, jakim jest laser Lunula, wykorzystuje dwie długości 
fali 635nm (czerwień) i 405nm (�olet), w celu uzyskania efektu 
terapeutycznego w odniesieniu do grzybicy.

Wyniki są zauważalne już po 4, cotygodniowych 12-minu-
towych sesjach zabiegowych, które, jak gwarantuje 

Erchonia Corp. są bezbolesne i bezpieczne.

Długość fali 405 nanometrów przeciwdziała mikrobom, bakteriom       
i grzybom, fale te atakują infekcję paznokci, podczas gdy komponent 
635 nanometrów wzmacnia odpowiedź układu odpornościowego 
organizmu, poprawiając krążenie. 
 Opracowana przez producenta liniowo generowana wiązka lasero-
wa oferuje zmaksymalizowane stężenie fotonów i odpowiednio 
intensy�kuje działanie na leczonej powierzchni.

Charlie Shanks

„Lunula różni się tym, że jest to „zimny laser”,              
a pacjent nie odczuwa ciepła. Czasem, czuć 
delikatne łaskotanie.”, wyjaśnia Sullivan. 
„Lasery wysoko energetyczne leczą wyłącznie 
paznokieć jednak grzyb może nadal pozosta-
wać na skórze go otaczającej.
Lunula naświetla cały grzbiet stopy, a co za tym 
idzie, ma większy wpływ na grzyby”. Wyniki 
pojawiają się już po 4, cotygodniowych 12-mi-
nutowych sesjach zabiegowych, które jak 

gwarantuje Erchonia Corp. są bezbolesne i bezpieczne.
    „Jest to nisko energetyczny laser, który nie wytwarza ciepła, co 
oznacza, że pacjent nie odczuwa dyskomfortu, z paznokcia nie wydo-
bywa się dym, i jest to zabieg nie wymagający dodatkowego nadzo-
ru”, jak stwierdza Charlie Shanks, Wiceprezes ds. Sprzedaży i Marke-
tingu Erchonia Corp. 
„Profesjonalista (lekarz, podolog) może włączyć urządzenie, by to 
wykonało 12-minutowy zabieg i w tym czasie zająć się innymi 
pacjentami”.
   Aprobata lasera Lunula to 13 zatwierdzenie produktu Erchonia 
wydane przez FDA. Wprowadzenie lasera Lunula w USA tej jesieni, 
wywołało sporo hałasu w społeczności podiatrów i lekarzy dermato-
logów, a sprzedaż wykracza poza jakiekolwiek przewidywania �rmy, 
jak wspomniał Shanks.
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        Zimny laser Lunula

Steve Shanks

Dr. Zang

   W trakcie o�cjalnej prezentacji lasera Lunula, 
która miała miejsce w toku konferencji Superbo-
nes Superwounds West, organizowanej w okresie 
od 17 do 19 Listopada w Las Vegas, informacja 
zwrotna otrzymana od 150 uczestników, z których 
większość to podiatrzy, była pozytywna. Firma 
Erchonia Corp. przedstawiła swój laser na stoisku  
i zorganizowała szczegółowe szkolenie kliniczne 
w zakresie jego użytkowania, udokumentowano 
także skuteczność lasera w czasie dwóch prelekcji 
i warsztatów. Podolodzy szczególnie docenili 
rozmiar oraz mobilność lasera, jego zdolność do 
oddziaływania na całą stopę, nie tylko jeden 
paznokieć, a także fakt, że dowolna osoba może 
przeprowadzić zabieg, jak podaje Erchonia Corp 
Wyniki prób klinicznych lasera Lunula, a także 
aprobata FDA 510(k) wzbudziły także należny 
szacunek lekarzy. 
  „Wierzymy, że Lunula stanie się normą wzorcową, jeżeli chodzi                   
o krótkoterminowe leczenie grzybicy paznokci”, stwierdza Shanks.
 
Od Koncepcji do Aprobaty
Inspiracja ku temu, by wykorzystać niskoenergetyczny laser do 
leczenia grzybicy paznokci stóp powstała wskutek wcześniejszych 

sukcesów w walce z gronkowcem złocistym 
opornym na metycylinę, MRSA (ang. methicyl-
lin-resistant Staphylococcus aureus), jak mówi 
Steve Shanks, założyciel i CEO �rmy Erchonia. 
Kerry Zang, DPM, założyciel Arizona Institute 
of Footcare Physicians z Mesy AZ, współpraco-
wał ze Stevem Shanksem, odgrywając dość 
kluczową rolę w toku prac rozwojowych nad

       laserem. „Pierwotnie, rozmawiałem z Kerrym”, 
wspomina Shanks. „Wcześniej prowadziłem już pewne badania nad 
MRSA. Pomyślałem, że skoro laser jest skuteczny w walce z tym 
schorzeniem, to być może będziemy w stanie leczyć grzybicę.
W przypadku MRSA skorzystaliśmy z długości fali 405 nanometrów. 
Mam również świadomość tego, że laser światła czerwonego 
powoduje wazodilatację. Oczywiście, w przypad-
ku leczonych palców u stóp nie można mówić               
o intensywnym krążeniu - są one zagrzybione.            
Z tego też względu wykorzystaliśmy dwie długo-
ści fali.”  Ogólnie rzecz ujmując, od koncepcji 
modalności do otrzymania �nalnej aprobaty FDA 
upłynęło 9 lat, jak wspomina Dr Zang, który               
w toku projektu służył jako wiodący lekarz podia-
tra. Cały proces wymagał przeprowadzenia wielu 
prób klinicznych.
    W studium pilotażowym, s�nalizowanym w grudniu 2010 roku, 168 
paznokci palców u stóp z grzybicą paznokci, ze średnim zajęciem 
paznokci w stopniu 81.5%, przeszło 10-minutowy zabieg                                  
z wykorzystaniem lasera Erchonia. 
   W toku późniejszych ocen, w pół roku po zabiegu, procentowo 
63,58% wszystkich paznokci wykazało poprawę swojego stanu, były 
one czyste i wolne od grzybicy. Nie zgłoszono żadnych szkodliwych 
zdarzeń. W kolejnym studium, badacze założyli wykonanie dwóch, 

10-minutowych zabiegów z wykorzystaniem zimnego lasera                         
w odstępie tygodniowym, dla 105 pacjentów, w przypadku których 
grzybica paznokci dotyczyła średnio 57,39% wszystkich palców.                  
W trzy miesiące po �nalnym zabiegu, 62% pacjentów uzyskało 25% 
lub wyższy odsetek czystych, nieobjętych chorobą paznokci u stóp. 
Średnio, poprawa wynosiła 30,36%. Nie zgłoszono żadnych szkodli-
wych zdarzeń w toku tego studium, którego �nalne opracowanie 
powstało w marcu 2011 roku.
   W toku innego studium, zakończonego w grudniu 2012 roku, 
badacze zmierzyli wydajność lasera Lunula i zabiegów, które trwając 
12 minut stosowano raz w tygodniu na przestrzeni 4 tygodni.
 Spośród 109 uczestników badania potwierdzono, że 139 paznokci 
było zakażonych grzybicą, na podstawie badań laboratoryjnych. 
Średnio 63.21% paznokci z grzybicą.
Sukces określono jako więcej niż 3 milimetry czystego wzrostu 
paznokci po 36 tygodniach leczenia. W ramach przyjętego założenia 
okazało się, że 96% paznokci spełnia kryteria udanego leczenia 
(początkowo chciano osiągnąć 60% sukces).
Do 48 tygodnia, średni odsetek zajętych grzybicą paznokci zmniej-
szył się do 2.49%, ze średnim wzrostem czystych paznokci rzędu 
15.09 mm. Nie zgłoszono żadnych szkodliwych zdarzeń. Badanie 
retrospektywne, zgłoszone w FDA w październiku 2015 roku, które to 
studium także doprowadziło do otrzymania ostatecznej aprobaty 
lasera Lunula, skupiło się na kompilacji fotogra�i przed i po, przed-
stawiających 54 paznokcie dużego palca u stopy, z różnym stopniem 
zajęcia przez grzybicę, na podstawie potwierdzenia testami labora-
toryjnymi.
   Protokół zabiegowy zakładał wykonanie 4 sekwencyjnych, 12-mi-
nutowych zabiegów w tygodniu z użyciem lasera Lunula.
Zgodnie z uzyskanymi wynikami, 67% wyleczonych paznokci spełni-
ło warunki udanego leczenia, wykazując 3 lub więcej mm zdrowego 
wzrostu w ciągu 6 miesięcy od wykonania ostatniego zabiegu,                        
w porównaniu z podstawą badania (ponownie, założono 60% próg 
udanych zabiegów).
   Skala tego wzrostu w ciągu 6 miesięcy wynosiła 5.18 mm w ujęciu 
uśrednionym. Było to 2.18 mm więcej, niż w przypadku wcześniej 
zakładanego kryterium sukcesu.
   „Laser Erchonia Lunula stanowi skuteczne narzędzie pozwalające 
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na zwiększenie czystego wzrostu paznokci 
zainfekowanych grzybicą”, jak podsumowano 
w badaniu, „znacząco zwiększając długość 
czystego paznokcia w 6-miesięcznym okresie, 
po zakończeniu 4-tygodniowej fazy stosowa-
nia zabiegu”.
FDA zaaprobowało i wydało zgodę marketin-
gową, i następujące wskazania stosowania: 
tymczasowy wzrost długości niezajętego 
paznokcia u pacjentów cierpiących na grzybi-
cę paznokci (np. dermato�ty Trichophyton 
rubrum i Trichophyton mentagrophytes, i/lub 
obecność drożdży Candida albicans, etc.). 
„Koncepcję tę dokładnie przebadano,”mówi 
Dr Zang, z American College of Foot and Ankle 
Surgeons, i przedstawiciel Board of Podiatric 
Surgery. „Od pierwszego zgłoszenia do FDA, 
do �nalnej aprobaty, minęło 2457 dni”.

Wpływ Praktyki i Pacjentów
Za danymi stoją osobiste historie pacjentów, którzy szukali nieinwa-
zyjnej metody leczenia grzybicy paznokci u stóp, która jednocześnie 
nie wchodziłaby w interakcję z zażywanymi lekami, nie powodowała

Przed rozpoczęciem zabiegów z wykorzystaniem lasera 
Lunula, Dr Zang instruuje pacjentów w zakresie tego, jak 
zmaksymalizować efekt leczniczy i chronić stopy przed 

ponowną infekcją

by dyskomfortu lub nie prowadziła do uodpornienia się mikrobów. 
Dla wielu, Laser Lunula okazał się rozwiązaniem rewolucyjnym.
 „Grzybica stóp to naprawdę choroba psychospołeczna. Pacjenci nie 
przepadają za powstawaniem grzybów na ich ciele, szukają więc 
leczenia,” wspomina Dr Zang. „Wielu naszych pacjentów, którzy 
poszukują sposobów leczenia, to mężczyźni w wieku od 30 do 50 lat, 
którzy niedawno się rozwiedli i zaczynają od nowa życie towarzy-
skie.” 
    Przed rozpoczęciem terapii z wykorzystaniem lasera, Dr Zang 
edukuje swoich pacjentów, w zakresie tego jak zmaksymalizować 
efekty leczenia i chronić się przed ponowną infekcją. Jeżeli partnerzy 
lub drugie połówki również cierpią z powodu grzybicy, na leczenie 
Zang godzi się wyłącznie, jeżeli oboje pacjentów zdecyduje się na 
podjęcie terapii. Gdy pacjenci korzystają z zabiegu Lunula Laser, ich 
buty są umieszczane w sterylizatorze gazowym. Dr Zang zapisuje też 
spray przeciwgrzybiczy pacjentom noszącym zamknięte buty, 
wyjaśnia także, że istnieje potrzeba codziennego szczotkowania stóp 
w czasie brania kąpieli czy pod natryskiem. Z pedicure korzystać 
można wyłącznie w renomowanych salonach, sterylizujących swój 
sprzęt, i z wykorzystaniem osobistych środków higieny stosowanych 
przez pacjenta, które należy dobrać od zera, po rozpoczęciu terapii 
laserowej Lunula. Pacjentom radzi się także, by w obrębie swojego 
prysznica zastosować Tilex lub inny środek czyszczący, po przepro-
wadzeniu ostatniego zabiegu. 
   „Przypominam pacjentom, że grzyby występują wszędzie wokół 
nas, i że ryzyko reinfekcji istnieje zawsze” - jak stwierdza Dr Zang, 
odpowiadając na najczęściej zadawane pytania, które są wymienio-
ne na stronie internetowej opisującej laser Lunula. 

   „W celu opanowania grzybicy, należy prakty-
kować codzienną higienę stóp.”W ostatnich 
latach, popularność terapii laserowej rośnie,                 
z uwagi na niespójną skuteczność głównych 
metod leczenia, jak mówi Dr Zang. Unikalne 
podejście Lunula oparte o niskoenergetyczny 
laser spodoba się pacjentom pragnącym 
bezpiecznej i subtelnej terapii, jak przewiduje 
Zang, która wpisze się w strumień zysku 
poszczególnych przychodni lekarskich. 
„Lunula będzie mieć wysoce pozytywny 
wpływ na praktyki prywatne, ponieważ 
technologia ta pozwoli na leczenie z wykorzy-
staniem urządzenia, które efektywne jest 
przez 80% lub więcej czasu, jest bezbolesne              
w stosowaniu i przyjazne podologom 
lekarzom, ponieważ zabiegi może przeprowa-
dzać asystent, i jest całkowicie bezpieczne, nie 

niosąc za sobą żadnych negatywnych skutków ubocznych”, jak mówi 
doktor Zang. 

Różnica wynikająca ze stosowania technologi Lunula
W Irlandii grzybica paznokci może stanowić istotny problem, jeszcze 
bardziej krytyczna kwestia jest w USA, jak twierdzi Sullivan.
„Klimat w Europie Północnej jest niezwykle wilgotny, może tu być 
bardzo zimno. Buty zdejmujemy jedynie na kilka tygodni rocznie”, 
stwierdza. „Gdy podolog zobaczy tu zagrzybiony paznokieć, zwykle 
jest on w całości dotknięty infekcją, i ma do jednego centymetra 
grubości.” Terapia laserowa Lunula pozwala na zmianę tego stanu, 
�zycznie jak i emocjonalnie. „Zmniejszenie grubości przynosi pacjen-
tom ogromną ulgę. Leczenie i usuwanie grzyba pozwala także na 
pozbycie się czynników psychologicznych”, jak stwierdził Sullivan. 
„Jedna z klientek powiedziała, że czuje się jakby odzyskała stopy”.               
W przypadku Midleton Foot Clinic, posiadanie lasera Lunula na 
miejscu dało więcej czasu klinice, a także przyciągnęło nowych 
pacjentów.
    „To, czego inni lekarze nie wiedzą, to to, że jest to sposób nieanga-
żujący, wydajny, usuwający grzybicę paznokci, z dużą dozą sukce-
sów, bez zauważalnych skutków ubocznych”, stwierdza. Dzięki 
doświadczeniu i badaniom, wstępne zwątpienie Sullivana, wyrażone 
w odniesieniu do lasera Lunula �rmy Erchonia, przerodziło się                                    
w wiarę, w pewnym stopniu bliską dewocji. „Laser ten produkują 
ludzie, dla których inni ludzie są ważni. Wsparcie jakie otrzymałem od 
Steva Shanksa i jego zespołu sprawiło, że poczułem się częścią 
opiekuńczej organizacji, a nie jedynie użytkownikiem ich laserów”, 
stwierdza. „Gdy kupisz ten produkt, otrzymasz prawdziwe wsparcie, 
prawdziwe poświęcenie i prawdziwe, namacalne wyniki.”


